
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Nasz patron – Stanisław Wyspiański! 

Jak na pewno wszyscy wiecie, w styczniu co roku obchodzimy święto naszego patrona – 

Stanisława Wyspiańskiego. Z tej okazji przypominamy Wam kilka ważnych faktów oraz 

ciekawostek z jego życia.  

 

Patron naszej szkoły przyszedł na świat 15 stycznia 1869 roku w domu przy ulicy Krupniczej. 

Ten dzień był dla jego rodziców – Marii i Franciszka – pełen radości. Ojciec wywodził się 

z  domu skromnego urzędnika podatkowego, matka pochodziła zaś z bogatej arystokracji 

krakowskiej. Staś większość życia spędził w Krakowie. Tu się wychował, tu dorastał, tu 

zasłynął. Krakowskie adresy, pod którymi mieszkał, to między innymi: Dom Długosza przy 

ulicy Kanoniczej 25, ulica Kopernika 1, ulica Zacisze 2, Plac Mariacki 9 i ulica Krowoderska 79.  

Swoją przyszłą żonę artysta poznał, gdy goniła gęsi uciekające przed pożarem. Dziewczyna 

miała na imię Teofila. Poprosiła go o pomoc. Ślub odbył się 18 września 1900 roku w kościele 

parafialnym św. Floriana. Po ślubie Stanisław zastanawiał się nad kupnem domu na wsi. 

Udało mu się go zakupić częściowo za nagrodę otrzymaną za piękny pejzaż, a częściowo 

za  pożyczkę.  

Ostatnie dwa lata życia Wyspiańskiego wpisały się w historię okolic naszej szkoły i nie bez 

przyczyny nosi dziś ona jego imię. W 1906 roku Stanisława Wyspiańskiego wraz z rodziną 

przywiózł do Węgrzc ich nowy sąsiad. Dom, w którym mieszkała rodzina Wyspiańskich, był 

okazały i solidny, otynkowany na biało, na wysokiej podmurówce, kryty blachą. Największym 

pokojem była pracownia artysty. Miała jedno okratowane okno i była pomalowana na kolor 

niebieski.  

Nagle Stanisław Wyspiański zachorował i każdego dnia stawał się coraz słabszy. Jego 

ostatnią podróżą była wyprawa do miejskiego teatru znajdującego się przy Placu Świętego 

Ducha. Artysta był już tak słaby, że do gabinetu dyrektora wniesiono go na krześle. Do końca 

swojego życia starał się pisać. Przy jego łóżku stała wytrwale jego ciotka, która                                 

notowała dyktowane przez niego zdania.  

W Węgrzcach powstały dramaty Zygmunt 

August i Juliusz II. W 1907 roku 10 

listopada Stanisław Wyspiański został 

przewieziony do lecznicy, a 28 listopada 

zmarł. 2 grudnia podczas jego pogrzebu 

dzwon Zygmunta bił w rytm uderzeń 

serca artysty, które niedawno bić 

przestało. Stanisław Wyspiański został 

pochowany w Krypcie Zasłużonych 

w kościele na Skałce. 

Aleksandra Charewicz i Oliwia Morawska, kl. 4a  



 

 

 

 

 

 

 

 

Czy lubi Pani swoją pracę? 

 

Oczywiście, że lubię swoją pracę! Od wczesnych 

lat dziecięcych marzyłam o tym, żeby być 

nauczycielem. Jeszcze nie wiedziałam, czy zostanę 

nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej (dawniej 

było to nauczanie początkowe), czy swoje kroki 

zawodowe skieruję ku starszym klasom. Byłam 

zainspirowana swoją panią polonistką, która 

bardzo entuzjastycznie prowadziła lekcje, 

zachęcała do rozmowy i czytania, a ja bacznie ją 

obserwowałam. W naszej szkole zaczęłam 

pracować w 1999 roku, zaczynałam od klas 

młodszych, później uczyłam klasy 4, które 

pociągnęłam do klasy 6 – wtedy po tym etapie 

było gimnazjum. Z wielką radością zaczęłam 

pracę, choć nie ukrywam, że pierwsze lata 

zawodowe były trudne. Jednak praktyka czyni 

mistrza. Za wielką mistrzynię się nie uznaję, ale 

myślę, że lata doświadczeń dały mi gotowe 

przykłady, jak wejść do klasy i poprowadzić lekcje. 

Uczę języka polskiego i historii i te lekcje mam już 

po prostu w głowie. Jeśli się czegoś bardzo 

pragnie i staje się to spełnionym marzeniem, to 

swoją pracę wykonuje się z przyjemnością. 

 

Czy to prawda, że prowadziła Pani kiedyś naszą 

gazetkę szkolną? 

 

Ja tę działalność gazetkową w naszej szkole 

rozpoczęłam. Było to trudne, ponieważ kółko 

dziennikarskie prowadziłam po lekcjach. Mieliśmy 

do dyspozycji kartkę papieru, długopis i nasze 

pomysły. To, co stworzyliśmy jako zespół 

dziennikarski, powstawało latami. Spotykaliśmy 

się raz w tygodniu i rozpisywaliśmy swoje 

pomysły. Na początku wymyślaliśmy różne działy. 

Każdy przychodził z własną myślą, a to trzeba było 

uporządkować. Na tych kartkach papieru, które 

skrzętnie układałam, zapisywaliśmy, co my 

chcemy przedstawiać uczniom i nauczycielom. 

Najbardziej popularnym działem był „Uśmiech 

numeru”, wszyscy chcieli redagować ten dział 

z dowcipami i żartami. 

 

Czy sposób prowadzenia gazetki różnił się 

od tego współczesnego?  

 

Najpierw musieliśmy przepisywać informacje 

z  encyklopedii i książek, później, gdy weszły 

komputery i internet, było nam już o wiele 

łatwiej. Miałam w klasie Michalinę, którą wszyscy 

nazywaliśmy Misią – córkę Pani Dyrektor Anny 

Górki, bardzo zaangażowaną w pracę koła 

dziennikarskiego, uwielbiającą pracę na kom-

puterze i wynajdowanie ciekawostek. Swoje prace 

wykonywane w domu zapisywała jeszcze na 

dyskietkach.  

Pierwsze, papierowe wydania gazetki, które 

mamy w szkolnym archiwum, zaczęły się 

ukazywać ok. 2000 r. Wystawialiśmy cenę naszej 



gazetki – na początku było to 50 groszy, był 

kolportaż w szkole. Mieliśmy zgodę dyrekcji, 

wtedy była to p. Jolanta Lepiarczyk. Drukowaliśmy 

bardzo dużo egzemplarzy, a pierwsze numery 

wieszaliśmy na ścianie na korytarzu. Później 

podnieśliśmy cenę do złotówki. Wydawaliśmy te 

pieniądze głównie na artykuły papiernicze albo 

nagrody dla czytelników, którzy prawidłowo 

rozwiązali krzyżówkę. Później weszły już przepisy 

zabraniające takiej działalności szkolnej, więc 

zawiesiliśmy sprzedaż. Gazetka była publikowana 

jako gazetka ścienna. Zaistniała też na festynach 

rodzinnych, prezentowaliśmy ją na swoim stoisku.  

 

Czy dawniej uczniowie też tak angażowali się 

w działania dziennikarskie? 

Praca z uczniami była bardzo owocna. Z okazji 

różnych świąt były wydania specjalne, często np. 

z  okazji święta Patrona Szkoły był numer 

poświęcony tylko Stanisławowi Wyspiańskiemu. 

Rozprowadzanie numerów gazetki to była wielka 

radość – dzieciom zależało na tym, żeby jak 

najwięcej osób ją nabyło. Pomysł gazetki 

spodobał się też młodszym uczniom, które zrobiły 

swoją wersję magazynu dla  klas 1–3, nazywał się 

„Rumorek”.  

 

Dlaczego zrezygnowała Pani z prowadzenia 

„Rumoru”? 

 

Zrezygnowałam to trochę za mocne słowo. Ilość 

obowiązków, które przejęłam, nie pozwalała mi 

na realizację kółka, przede wszystkim przez 

ustalenie takich godzin, w których mogłabym się 

spotykać z uczniami po ich lekcjach. Jeszcze na 

początku spotykałam się z nimi co dwa tygodnie, 

ale późnej było to trudne, a wręcz niemożliwe. 

W pewnym momencie musiałam się poddać. 

Jestem jednak szczęśliwa, że ta gazetka teraz się 

odrodziła jak feniks z popiołów. 

 

Skąd wzięła się nazwa gazetki? 

 

„Rumor” to nazwa autorska, nie tylko moja, ale 

i mojego męża. Musiała być ciekawa, nie mogła 

być jednak zbyt rozrywkowa, tajemnicza ani 

napompowana, musiała świadczyć o treści tej 

gazetki. Padła nazwa „Rumor”, która oznacza: 

rozmaitości uczniowskie (bo prowadzą ją 

uczniowie) – magazyn oświatowo-rozrywkowy. 

A  my swoją działalnością robiliśmy rumor, czyli 

rodzaj zamieszania, w naszym szkolnym życiu, 

w  pozytywnym tego słowa znaczeniu. To 

zamieszanie miało oznaczać naszą działalność. 

Uczniowie przeprowadzali wywiady, wchodzili do 

klas i zbierali wiadomości do ankiet, były 

konkursy, słowem było ich „pełno”. Za szczególnie 

ciekawą nazwę dostaliśmy wyróżnienie w kon-

kursie gazetek szkolnych w Skawinie, w ramach 

którego profesjonalni dziennikarze pracujący dla 

znanych czasopism oceniali przysyłane prace. 

 

Co Pani sądzi o naszej obecnej gazetce? 

 

Myślę, że macie świetne pomysły, piszecie 

ciekawe artykuły, opowiadania, ciekawostki 

ze  świata, dotykacie różnych obszarów życia 

naszej szkoły w Bibicach… Jest to gazetka bogata 

w  treści. W porównaniu do naszych pierwszych 

numerów jest obszerna objętościowo, a zawar-

tość jest imponująca. Szata graficzna jest też 

ciekawa, zastanawia, zaskakuje, jest przemyślana. 

Praca, którą wkładacie w tworzenie gazetki, jest 

duża i bardzo potrzebna. Pierwszy numer czyta-

łam z wielkim zainteresowaniem. Bardzo się cie-

szę, że wydawanie gazetki trwa, gratuluję ser-

decznie Wam i Waszej pani oraz panu. 

Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

 



 
 

„Kto umrze, to umrze” 

 

Rok 2020/2021 jest rokiem intrower-

tyków. Lockdown – zakaz wychodzenia 

na spotkania, do szkoły, do pracy – to 

odrzucenie niepotrzebnych i nic nie 

znaczących rozmów typu „small talk”, 

sztucznych uśmiechów i udawania, że 

lubi się przebywać wśród ludzi.  

Jest to też rok, w którym ci, co chcieli 

rzucić wszystko i wyjechać w   Biesz-

czady, mogą to zrobić bez naruszania 

swojej kariery zawodowej, a  nawet 

mogą zabrać ją ze sobą do  uroczego, 

drewnianego domku w Cisnej.  

Czyli tak naprawdę pandemia ma pra-

wie same plusy.  

Zakupoholicy pozbędą się nałogu dzięki 

zamkniętym centrom handlowym, mi-

łośnicy drogich restauracji będą mogli 

przestać udawać, że mają pieniądze, 

aby jadać w takich przybytkach 

i  imponować pseudoznajomym, nie 

trzeba się ładnie ubierać, aby wszyscy 

nas podziwiali (chociaż i tak ludzie mó-

wili, że stroją się dla własnej satys-

fakcji), w końcu możemy lepiej poznać 

się z naszą rodziną, z którą mieszkamy 

od urodzenia, ale nigdy nie rozmawia-

liśmy o niczym innym niż pogodzie i są-

siadce, która wiesza pranie na balkonie 

w niedzielę.  

 

 

Jak więc widzimy, pandemia jest zjawis-

kiem działającym na plus – oduczymy 

się konsumpcjonizmu, zaoszczędzimy 

pieniądze, nie będziemy zmuszeni 

widywać znienawidzonych twarzy, co 

więcej, przez zakaz dużych zgromadzeń 

będziemy zmuszeni organizować space-

ry po miastach – przecież ruch to zdro-

wie. Tak również walczymy z otyłością 

i  nowo ustalonymi doktrynami – to do-

datkowo nauka struktur politycznych.  

Czyli każdy może odnieść jakieś korzyści 

dzięki pandemii koronawirusa – jedni 

odpoczną, inni  na nowo postawią pań-

stwo na baczność ku niezadowoleniu 

połowy mieszkańców, ci z kolei wyjdą 

na spacer, co pozwoli zachować 

regularną aktywność fizyczną, a inni 

pozbędą się nałogów zakupowych.  

Chyba jedynym minusem Covida jest to, 

że odchodzą wartościowe osoby – te, 

które wszyscy znali z ekranów, czytali  

o nich na łamach gazet, ale również te, 

które codziennie rano chodziły do 

pracy, zarabiały na życie, napędzały 

polską gospodarkę. Ale z tym trzeba się 

pogodzić, bo, jak to powiedział jeden 

mędrzec, „kto umrze, to umrze, 

i trudno”. 

 

 

Milena Wysopal, kl. 7e 

 



 

GWIAZDA,  BEZ KT ÓREJ NIE 

BYŁOBY „WOJNY BEZ GRANIC” 
Nidavellir to gigantyczna kuźnia znajdująca się na 
krańcu kosmosu. Zamieszkujące tam krasnoludy 
wykorzystują energię umierającej gwiazdy neutronowej 
do tworzenia najpotężniejszych broni we 
wszechświecie, takich jak: młot Mjølnir, Rękawica 
Nieskończoności czy topór Stormbreaker.  

Tak to zostało pokazane w filmie ,,Avengers: wojna bez 
granic", w którym gwiazda neutronowa odegrała 
trzecioplanową, ale jednak bardzo ważną rolę, bo bez 
niej nie byłoby całej tej historii. Nie powstałyby ani 
Rękawica Nieskończoności, ani Stormbreaker. Ale to nie 
jest recenzja filmu... 

Narodziny gwiazdy 

Gwiazda neutronowa powstaje w wyniku wybuchu 
gwiazdy zwanej „supernową” w późnym stadium 
ewolucji gwiazd, gdy gwiazda mająca ok. 8–15 mas 
Słońca wytwarza u kresu swojej ewolucji żelazny rdzeń 
wielkości Ziemi, w którym nie mogą już zachodzić 
reakcje syntezy jądrowej. Wtedy zewnętrzne warstwy 
gwiazdy dosłownie spadają na rdzeń, odbijają się od 
niego i wylatują w kosmos, a rdzeń zapada się 
i   zamienia w gwiazdę neutronową. Całe zjawisko 
widoczne jest z daleka jako gwałtowny rozbłysk 
gwiazdy. Rozmiar gwiazdy neutronowej to 16 do 40 km. 

Odkrycie 

Istnienie gwiazd neutronowych zostało przewidziane 
teoretycznie przez różnych naukowców już latach 
1938–1939. Odkrycie pulsara w Mgławicy Kraba przez 
Antony’ego Hewisha i Jocelyn Bell z Uniwersytetu 
Cambridge w 1967 roku potwierdziło fizyczne istnienie 
tych ciał niebieskich. 

 

To ciekawe! 

Wiecie, że najszybsza gwiazda neutronowa obraca się 
wokół własnej osi aż 714 razy na sekundę, podczas gdy 
1 obrót Ziemi trwa aż 24 godziny? Gwiazdy neutronowe 
mają różne kategorie, m.in. magnetary, które są 
najsilniejszym znanym magnesem we wszechświecie – 
mają silniejsze pole magnetyczne niż czarne dziury! 

 

Budowa 

Gwiazda neutronowa zbudowana jest z kilku warstw. 

➢ Od zewnątrz jest atmosfera o grubości od kilku 
milimetrów do kilku centymetrów.  

➢ Kolejna warstwa to skorupa zewnętrzna. Składa się 
ona głównie z żelaza, selenu i cynku w formie 
kryształu i cieczy Coulomba oraz zdegenerowanego 
gazu elektronowego. 
❖ Kryształ Coulomba (czytaj: kulomba, nie 

kolumba) jest zbudowany z jąder atomowych 
ułożonych w sieci krystalicznej, która jest 
utrzymywana przez siłę Coulomba i wysokie 
ciśnienie (ciecz nie ma sieci krystalicznej). 

❖ Zdegenerowany gaz elektronowy jest 
stworzony z nieoddziałujących ze sobą elektro-
nów wypełniających wszystkie dostępne stany 
kwantowe, co wymuszają na nich zasada 
wykluczania (zakazu) Pauliego i zasada nieo-
znaczoności Heisenberga. 

➢ Następnie jest skorupa wewnętrzna. W jej skład 
wchodzą jądra atomowe i wolne neutrony tworzące 
tu struktury, które są najtwardszym materiałem we 
wszechświecie. Ich nazwy to (serio!) nuklearny 
makaron, szwajcarski ser, lazania i parówki. 

➢ Dalej jest rdzeń zewnętrzny składający się 
z nadprzewodzących i nadciekłych neutronów. 

➢ Ostatnia warstwa to rdzeń wewnętrzny, może 
składać się z plazmy kwarkowo-gluonowej, 
hiperonów lub kaonów. Tę warstwę mają tylko 
największe gwiazdy neutronowe. 

Polecam 

Jeżeli udało mi się zainteresować kogoś tematem, to 
bardzo polecam lekturę książek „Astrofizyka dla 
zabieganych” Neila deGrasse Tysona i „Krótka Historia 
Czasu” Stephena Hawkinga oraz kanały na YouTube: 
Smartgasm, Astronarium i Astrofaza. 



 

 

 

 

 

PRZYDACZNIA OLBRZYMIA  

To niezwykłe stworzenie, które jest największym bezkręgowcem na świecie i ma 

różne kolory i wzory. Nie ma takiego przedstawiciela gatunku, który ma ten sam 

wzór co inny. Są to wielkie małże, a kiedyś w ich skorupach kąpano dzieci. Mogą 

żyć nawet 120 lat i ważyć 320 kg, żywią się głównie planktonem oraz z pomocą 

glonów symbionicznych. To glony o żółto-brązowej barwie, które żyją w sym-

biozie z wielkim małżem – symbioza to w uproszczeniu dawanie czegoś drugiemu 

organizmowi w zamian za coś innego. Przydacznie zamieszkują Pacyfik oraz 

Ocean Indyjski. Są wielkim przysmakiem w tamtych stronach, dlatego nie zostało ich dużo, w okolicach Filipin 

wyłowiono prawie wszystkie osobniki zamieszkujące ten teren.  

SUHAK STEPOWY 

(łac. Saiga tatarica) – pochodzi z rodziny ssaków kopytnych, jest to pod 

wieloma względami antylopa, ale różni się od niej jednym szczegółem 

(i  ten szczegół to wielka różnica) – ma… TRĄBĘ! Suhaki kiedyś 

zamieszkiwały tereny stepowe lub półpustynne od Euroazji po Wyspy 

Brytyjskie, ale ich populacja gwałtownie się zmniejszyła i dziś można je 

spotkać w Azji Środkowej na terenie Rosji, Mongolii i Chin. Suhaki były 

także nazywane saigami lub sumakami. Podczas biegu mogą osiągać 

prędkość nawet 38 km/h. Ich „trąba” to tak naprawdę nos, który ma wiele zastosowań. Po pierwsze działa 

jak filtr, oczyszcza powietrze z pustynnego piachu i stepowego kurzu wzbitego podczas biegu. Po drugie służy 

do regulacji temperatury ciała. U samców mięsiste zgrubienie pomiędzy ustami a czołem jest większe, 

ponieważ samiczki właśnie tym się sugerują przy wyborze partnera. To, że „trąba” jest dość duża, powoduje, 

że opada poniżej reszty pyska, a ludziom, kojarzy się to z innym zwierzęciem – słoniem. Ten, kto na widok 

zdjęcia suhaka pomyślał, że to kuzyn słonia, to grubo się pomylił, ponieważ te dwa zwierzęta nie mają ze sobą 

wiele wspólnego. 

WYRAK FILIPIŃSKI 

Ten ssak prowadzi nocny tryb życia. Zostały zakwalifikowany jako 

gatunek o podwyższonym ryzyku wyginięcia. Głównym zagrożeniem dla 

niego są polowania, stał się też popularnym zwierzakiem domowym, 

dlatego dochodzi do wyłapywania wyraków i oswajania ich. Innym 

zagrożeniem jest niszczenie ich środowiska naturalnego, te zwierzaki żyją 

teraz na  stosunkowo bardzo małych obszarach. W niewoli dożywają ok. 

13 lat. Wyraki należą do nielicznych gatunków, które są monogamiczne, 

to znaczy, że łączą się w pary na całe życie, samica rodzi w ciągu roku 2 

młodych. Wyraki z uwagi na swoje duże oczy i długie palce były uważane 

za demony, ale teraz ludzie uważają je za słodkie. 

 



 

                                

                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aleksandra Charewicz,  

Oliwia Morawska, kl. 4a 

Nocna Przygoda 

2 lutego 2021 

Hej, to ja – Wiki! Dzisiaj chciałabym opowiedzieć 

o mojej kolejnej przygodzie. Kilka dni temu lustro 

przeniosło mnie do Nowego Jorku. Zrobiło to  

w tak samo dziwny sposób jak poprzednio, doś-

wiadczenie tamtej podróży sprawiło,  że zamknę-

łam oczy. Wylądowałam, o dziwo, tak, że udało 

mi ustać w miejscu. Dopiero po chwili zoriento-

wałam się, że jestem w nowojorskim parku. 

Zrozumiałam to, gdy zobaczyłam na drzewie 

tabliczkę z napisem „Central Park. Please clean 

up after your dog”. Przetłumaczyłam to sobie 

w głowie “Central Park. Prosimy sprzątać po 

swoim psie”. Usiadłam na ławce z niedowie-

rzania, że lustro przeniosło mnie aż tak daleko. 

Pomyślałam chwilę i wzięłam się w garść. Lustro 

czuwa, mam przy sobie broszkę i nic złego nie 

może mi się stać. Przypomniałam sobie cytat.  

Nagle światła zgasły. Tylko broszka emitowała 

ciepłe purpurowe światło. Nic z tego nie 

rozumiałam, broszka miała przecież mienić się  

o wschodzie słońca. Nieoczekiwanie rozległo się 

jedenaście głośnych dźwięków. Zegar wybił 23:00 

i nagle po parku zaczęły krążyć jakieś postacie. 

Czułam potrzebę schronienia się. Zobaczyłam 

wielką skałę z dziurą w środku. Bez zastano-

wienia wdarłam się do niej i nastąpiłam na 

kamień, który się zapadł, a za mną zatrzasnęły się 

kamienne drzwi. Rozejrzałam się po ciemnym 

pomieszczeniu. Nagle zobaczyłam coś, co wyglą-

dało jak lampa naftowa. Podeszłam do niej i ją 

zapaliłam. Wiedziałam jak to się robi, bo moja 

babcia ma w swoim domu identyczną. Po 

pomieszczeniu rozeszło się mocne jasne światło. 

W jamie był wielki kamienny blat z dwoma 

kamieniami zapewne służącymi za krzesła. 

Na  blacie znajdowały się przeróżne narzędzia, 

deski, książki, dwie szklane kopuły, notatki oraz 

to, co najbardziej zwróciło moją uwagę,  

czyli kolorowy piasek czy raczej kamyczki 

wielkości ziarenek grochu. Usiadłam na jednym  

z kamieni i zaczęłam się przyglądać przedmiotom 

leżącym na blacie.  

Nagle rozległy się kroki. Spojrzałam w kierunku,  

z którego wydobywało się światło. Był tam tunel. 

Z tunelu wyłoniła się szczupła, wysoka i młoda 

postać. Usiadła na kamieniu obok i dopiero 

wtedy ją rozpoznałam. To był Stanisław 

Wyspiański! Rozpoznałam go, bo wzorowałam 

się na jego obrazach, gdy malowałam swoje. 

Postanowiłam mu zadać kilka pytań,  

lecz ze zdziwienia wydusiłam tylko: „Ale jak,  

co, gdzie, kiedy?”. Stanisław Wyspiański przerwał 

mi kategorycznym ruchem ręki i powiedział:  

„Nie po to przeszedłem taki kawał drogi  

z przeszłości, żebyś robiła ze mną wywiad.  

Masz przecież misję, a ja ci pomogę”.  

Potem sięgnął po jedną z ksiąg, w której była 

instrukcja, jak zbudować magiczną klepsydrę. 

Wyspiański wziął deskę, szklane kopuły, kolo-

rowy piasek oraz kilka narzędzi. Przeczytałam 

pierwszy punkt instrukcji, który brzmiał: 

„Z   drewna wytnij dwa kółka takiej samej 

wielkości”. Potem miałam przykleić dwie 

napełnione kolorowym piaskiem szklane kopuły 

do drewnianych kółek. Następne za pomocą 

narzędzi należało złączyć ze sobą kopuły. Kiedy 

zakończyliśmy, spojrzałam na zegar i zobaczyłam, 

że za 20 minut wybije północ. Zobaczył to też 

Wyspiański. Oznajmił mi, że za piętnaście 

dwunasta muszę odwrócić klepsydrę i policzyć 

przesypujące się ziarenka. Wreszcie wstał, 

powiedział, że musimy iść pod wielki nowojorski 

zegar, a ja mam wziąć klepsydrę. Po drodze 

podążały za nami ciemne postacie. Gdy staliśmy 

już pod zegarem, tajemnicze osoby skryły się  



za krzakami i obserwowały nas. Czułam wielki 

strach. Była już za piętnaście dwunasta,  

więc zaczęłam liczyć ziarenka. Liczyłam, liczyłam, 

liczyłam, aż naliczyłam 187. Gdy skończyłam, 

wybiła północ, a klepsydra pękła na pół. Zaczęły 

się do mnie zbliżać czarne postacie. Okropnie się 

bałam, lecz po chwili zobaczyłam, że zaczęły się 

kurczyć. Skurczyły się do rozmiaru mrówek. 

Wyspiański oznajmił, że musi wracać. Zanim 

odszedł, wyjął z kieszeni sekretnik ozdobiony 

małymi rubinami i wsypał do niego kilkanaście 

ziarenek z klepsydry. Powiedział mi, żebym nosiła 

sekretnik zawsze przy sobie, tak samo jak 

broszkę.  

Wtem zza krzaków wyłoniło się pięć postaci – 

trzech chłopców i dwie dziewczyny z mojej klasy: 

Laura, Marysia, Dawid, Tomek i Marcin. Cała 

piątka miała w domach magiczne przedmioty. 

Laura miała wazon, Marysia szafę, Dawid zegar, 

Tomek obraz, a Marcin lampę. Rozmawialiśmy 

przez jakiś czas, lecz zobaczyłam, że każdy 

z moich przyjaciół jest bardzo senny. Dziwne było 

to, że mi nie chciało się spać, a zazwyczaj to ja 

jestem senna. Pożegnaliśmy się i każdego 

wciągnął z powrotem jego magiczny przedmiot.  

Kiedy stałam już na podłodze w moim pokoju,  

w lustrze pojawiła się kolejna wskazówka: 

Przywódcą dobra będzie ten, 

Którego o zmroku nie morzy sen. 

Broszka zabłyśnie w toni mroku, 

Będzie przy tobie na każdym kroku. 

Błyskotki właściciel podejmie próbę, 

Ludzkość odnajdzie wieloletnią zgubę. 

 

Pomyślałam, że już wiadomo, kim jest przy-

wódca. Przywódcą jestem ja. 

 

 

Martyna Skrzyńska, kl. 5b 

Urodziny 

W moje dziewiąte urodziny przyjechali do mnie 

goście: ciocia, wujek i kuzyni. Bardzo cieszyłam 

się z tego powodu. Około godziny siedemnastej 

zaczęło się przyjęcie. Nagle zorientowałam się,  

że moja kotka Wielgusia nie pojawiła się w domu 

od rana. Wtedy zrobiło mi się bardzo smutno  

i zaczęłam jej szukać. Jednak nigdzie jej nie 

znalazłam, co przygnęłbiło mnie jeszcze bardziej. 

Nie miałam ochoty ani na tort, ani tym bardziej 

na rozpakowanie prezentów. 

Moja ciocia poszła po czapeczki urodzinowe, 

które leżały w szafie. Długo ich szukała, a kiedy 

włożyła rękę do szafy, poczuła coś puszystego. 

„Martynko, szybko, przyjdź tutaj!” – zawołała 

mnie. Niechętnie i ze łzami w oczach podeszłam 

do szafy. Ciocia odsunęła się i wskazała ręką  

na najniższą półkę. Schyliłam się i zobaczyłam... 

spokojnie śpiącą Wielgusię! Z wielkiej ulgi  

i radości zaczęłam się śmiać. Po chwili  

już wszyscy wiedzieli, że kotek się odnalazł. 

Dopiero wtedy, późnym wieczorem, mogłam 

naprawdę zacząć świętować. 

Nie wiem, co czeka mnie w przyszłych latach,  

ale na pewno te urodziny będą jednymi z 

najbardziej pamiętnych w moim życiu. Ta historia 

pokazuje też, jakie psoty mogą wymyślić nasze 

koty.  

 

 

 

 

 

 

Ważne!  
Opowiadanie Martynki zostało 

wyróżnione w szkolnym konkursie 
bibliotecznym poświęconym Waszym 

pupilom. Gratulujemy autorce! 



Michalina Kotyza, kl. 7e 

Ten pokój 

Każdy z nas ma rzeczy, miejsca, do których jest 

bardzo przywiązany z niewiadomych lub znanych 

powodów. Skojarzenia z nimi mogą być pozytywne, 

negatywne, melancholijne, mogą przywoływać 

uczucia, których doświadczyliśmy w życiu tylko raz. 

Niektóre miejsca kojarzą się z osobami, a te osoby 

z miejscami i przedmiotami... Tak naprawdę czymś 

sentymentalnym może być dla nas wszystko.  

Dla mnie jest to pewne wyjątkowe miejsce, 

dokładnie pokój. Wywołuje u mnie wiele  

emocji naraz – pozytywnych i negatywnych, tak 

naprawdę nie umiem stwierdzić. Znajduje się na 

parterze, natomiast ja mieszkam na pierwszym 

piętrze. Służy jako pokój gościnny, czasem śpi tam 

moja babcia lub rodzice, jeżeli z jakichś powodów 

nie mogą spać w sypialni. Dawniej był pokojem 

mojej prababci i często spał tam mój dziadek, gdy 

ona była w szpitalu.  

Wejście do pokoju to stare drzwi od sypialni 

rodziców. Pamiętam, jak przez całe moje 

dzieciństwo były one pomalowane na biało, 

zniszczone, ze srebrną, metalową klamką. Przy 

wejściu stoi stara komunistyczna szafa, którą 

dziadek kupił dawno temu w Rosji. Znajdują się 

w  niej futra, stare torebki, buty babci i obuwie dla 

gości – dokładnie  pantofle cioci i wujka, ale tak się 

na nie mówi w moim domu. Otwierając szafę, czuję 

charakterystyczny zapach, który przenosi mnie 

w  czasie o 40 lat. Chociaż nie było mnie wtedy na 

świecie, wyobrażam sobie, jak wyglądało życie i jak 

pachniało w tamtych latach.  

Obok szafy stoi wersalka, rozdrapana z tyłu przez 

mojego zmarłego i obecnego kota. Sama w sobie 

przypomina mi o  remoncie i kilku sytuacjach, które 

nie miały większego znaczenia, ale i tak je 

pamiętam. W głowie pozostał mi także zapach 

wypranej, wykrochmalonej, białej pościeli. 

Naprzeciwko stoi szafka z telewizorem, który nie 

działa, ale moja babcia nie pozwala go wyrzucić. 

Mebel też jest na swój sposób nieużyteczny, bo nie 

można wysunąć do końca szuflad, w których i tak 

nic nie ma. Szafka pełni funkcję stojaka na 

telewizor, który przynajmniej dodaje uroku. Na 

środku pokoju stoi stolik z półką i dwa fotele. 

Chociaż są one nieruchome, to od dziecka uważam 

je za bujane. Na półce leżą gry, w które grałam, gdy 

byłam młodsza. Obok stolika jest ułożona wieża 

z  pozostałych, które się nie zmieściły.   

Najważniejszym elementem jest dla mnie 

meblościanka, także przywieziona z za granicy. Jest 

w niej kredens, z którego zawsze podkradałam 

słodycze tak, by babcia nie zauważyła. Znajdują się 

w niej też szuflady – sama nie potrafię opisać, co 

jest w środku. Można określić to jako „wszystko 

i  nic”. Na półce znajdują się przeróżne książki – od 

tych, które nie mieszczą się u mnie, do książek 

kuchennych przekazywanych z pokolenia na 

pokolenie.  

Meblościanka jest wykonana z imitacji ciemnego 

drewna. Nie jest odporna na zmywacz do paznokci, 

o czym przekonałam się kilka lat temu i przypomina 

o tym wielka plama. Często przebywałam tam 

z  dziadkiem, wtedy mieliśmy świetny kontakt i nie 

pamiętam żadnej kłótni w tym ważnym dla mnie 

pomieszczeniu.  

Mam także w pamięci migawki z moją zmarłą 

prababcią, gdy miałam kilka miesięcy. Wydaje się, 

że to niemożliwe, ale jest to najstarsze moje 

wspomnienie, przynajmniej takie, które mogę 

przywołać dokładnie do tej pory. Pamiętam, jak 

razem obierałyśmy ziemniaki, po czym wrzucałam 

je do garnka. W głowie nadal mam obraz jej twarzy  

i wciąż czuję jej uścisk. Zmarła, gdy miałam niecały 

rok, a ja przez całe dzieciństwo czułam z nią więź 

i  bardzo ją kochałam, chociaż niewiele pamiętam. 

Jest dla mnie ważną osobą, była porzucona przez 

rodziców, pochodziła z Czech, była bardzo biedna, 

ale samodzielnie stworzyła tak wspaniałą rodzinę 

i była przy tym bardzo pozytywna.   



Nastroju dopełniają firanki i zasłony także w kolo-

rze brązowym. Jako malucha oddzielały mnie one 

od świata i uważałam wtedy, że jestem sama i nikt 

mnie nie widzi. W tym momencie jestem w stanie 

zwizualizować sobie wspomnienie, kiedy irytowała 

mnie moja rodzina. Ja, pokazując pazur, wcho-

dziłam  za zasłony z myślą, że mnie nie znajdą. 

Potrafiłam tak stać kilka godzin. Dodatkowo mam  

przed oczami krótki urywek, kiedy to wchodziłam 

za nie, by załatwić swoje potrzeby w pieluchę.  

Ten pokój ofiarowuje mi dużo wspomnień,  

chyba więcej niż ten, w którym śpię i uczę się. 

Jestem osobą bardzo sentymentalną, dlatego lubię 

wracać myślami do przeszłości.  

Wolę tamto pomieszczenie, które jest dla mnie 

najważniejsze i pełni rolę serca domu, niż to, 

w  którym zwykle przebywam. Chętnie zamie-

niłabym je na „moje”, ale przecież musiałabym 

pozbyć się wielu wartościowych mebli i przed-

miotów, które odgrywają tam główną rolę.   

Gdy moi rodzice nie pozwalają mi spać  

przez swoje hałasy, a czasem mam wrażenie,  

że robią to złośliwie, idę wtedy spać do pokoju 

mojej prababci. Jest tam spokój i cisza i to tam 

jestem naprawdę bezpieczna. Mam wrażenie, 

jakbym nadal stała za firanką, i gdy przebywam 

w  tym miejscu, czuję, że nikt nie będzie mnie 

oceniał. 

 

Franciszek Romańczuk, kl. 7e 

Oczy otwarte 

Nazywam się Denis i chciałbym powiedzieć coś 

o mnie, a zarazem pokazać mój dom, a mianowicie 

ulicę w Plespoth w USA. Znajduje się ona w Nowym 

Yorku. 

Wchodząc pomiędzy sklep Froggy i pocztę, można 

ujrzeć długi korytarz bez żadnego światła. Wracając 

tamtędy ze szkoły, zawsze wiedziałem, że trzeba                                        

biec szybko, ponieważ na śmietnikach siedzą różni 

ludzie i najczęściej są niezbyt przyjaźnie nastawieni, 

często trudno uchronić się od kradzieży chociażby 

najmniejszej rzeczy.  

Dalej ukazują się szare jednopiętrowe domy 

przypominające trochę slumsy. Chociaż ludzie 

mieszkający na tej ulicy uważani są bogaczy. Kiedyś 

te domy wyglądały ładnie, schludnie i po prostu 

lepiej, ale pewnego dnia przyjeżdzająca policja 

zabrała wszystkich czarnoskórych bez powodu do 

więzienia na 10 lat, a że na tej ulicy mieszkali tylko 

oni, to miejsce opustoszało.  

Opowiadał mi to mój dziadek, niestety już nie żyje. 

Dzięki wspomnianym wcześniej ludziom na 

śmietnikach – został okradziony i brutalnie pobity, 

a że policji ani żadnych służb tutaj nikt nie wzywa, 

pamiętając sytuację sprzed parunastu lat, nie dało 

się nic zrobić.  

Idąc ulicą dalej, ujrzymy kartony, przyczepy czy 

różnego rodzaju schronienia, w których mieszkają 

ci zdecydowanie biedniejsi ludzie. W jednej z przy-

czep mieszkała kiedyś moja mama ze swoją rodziną 

i to właśnie tam przyszedłem na świat. Niestety 

mama porodu nie przeżyła.  

Cały asfalt ulicy wymalowany jest różnymi kredami 

czy farbami. Jest to coś na wzór boiska do piłki 

nożnej. Bramki są zrobione z butelek.  

Grając właśnie tutaj z innymi dziećmi, niefortunnie 

złamałem duży palec u stopy. Kość tak jakby 

wypadła, lecz z biegiem czasu skóra się zrosła 

i zamiast palca pozostało mi coś w rodzaju małego 

worka. Dlatego właśnie już w piłkę nie gram.  

Wreszcie, dochodząc do końca ulicy, można ujrzeć 

blaszany klocek. To właśnie mój dom, w którym 

mieszkam z moim tatą i bratem, lecz ciężko nazwać 

to domem, bo jedyne, co tam się mieści, to trzy 

worki siana, na których śpimy, więc tam ogóle nie 

przebywamy, tylko nocą.  

Każdy dzień na tej ulicy przynosi coś nowego, więc 

mieszkając tutaj, trzeba mieć zawsze oczy otwarte. 



Sandra Machnik, kl. 7e 

Jak zegarek 

W moim pokoju wiszą na ścianie miliony cennych 

oraz pięknych przedmiotów. Każdy jeden 

symbolizuje miejsce na świecie, które udało mi się 

zwiedzić. Kiedy byłem młodym chłopcem, w moim 

sercu zakwitła miłość do podróżowania. Jestem 

pewny, że odziedziczyłem to po moich rodzicach, 

których pasją było od zawsze poznawanie nowych 

miejsc.  

Kiedyś, gdy miałem 13 lat, pojechałem z nimi do 

pewnego azjatyckiego kraju. Znajdowały się tam 

piękne ozdoby oraz pyszne jedzenie. W oko wpadła  

mi mała smocza figurka. Była bardzo droga, 

oślepiała swoimi detalami. Jako iż jestem chciwy, 

nie zawahałem się nawet przez sekundę,  

by szybko ją zwinąć. Teraz dumnie stoi na mojej 

starej szafce, którą kupiłem w jakimś tandetnym 

sklepie. Wstydzę się tej historii, a czasem miewam 

nawet wyrzuty sumienia. Ale wrócę do tematu.  

Mój pokój jest mały, a jego ściany są wielkości 15 

butelek Fanty ułożonych na sobie (niesponso-

rowane). Znajdują się w nim dwie szafy. W każdej 

z  nich rezydują jakieś zniszczone przedmioty, 

których pochodzenia nie znam. Zniszczony 

telewizor, czerwona sofa oraz dywan z abstrak-

cyjnymi wzorkami są głównymi atrakcjami tego 

pomieszczenia.  

Jestem miłośnikiem roślin, kiedy się nimi zajmuję, 

czuję się jak ojciec. Dlatego jest ich tam mnóstwo. 

Uwielbiam się opiekować innymi i przywiązuję się 

jak pies. Najbardziej widocznym przedmiotem na 

mojej pełnej gratów ścianie jest zegar. Jest 

mniejszy niż spleśniałe ciastko, które leży pod 

moim łóżkiem pół roku.  

Uwielbiam ten zegarek, ponieważ czuję, że 

reprezentuje on mnie. Jestem starcem, który 

w środku czuje się tak mały jak ten zegarek. 

 

Rozalia Szkwara, kl. 7e 

Las 

Ludzie chodzą w różne miejsca z różnych powo-

dów. Często dlatego, że potrzebują rozrywki, 

a  czasami po to, aby spotkać się ze znajomymi czy 

rodziną. Jest wiele takich miejsc, a jednym z nich 

jest las.  

W zależności od upodobań i doświadczeń danego 

człowieka, gdy ktoś słyszy to słowo, w jego głowie 

pojawia się obraz miejsca.  

Niektórzy oczami wyobraźni zobaczą obszar pełen 

ciepłych kolorów, drzew z opadającymi jesiennymi 

liśćmi. Inni zobaczą drzewa iglaste pokryte warstwą 

śniegu i oblodzoną ścieżkę pokrytą białym puchem. 

Możliwe jest także, że umysł podsunie komuś wizję 

nierealnego, wykreowanego przez kogoś 

magicznego miejsca. Te z pozoru nic nieznaczące 

wyobrażenia mogą mieć związek z osobowością czy 

wspomnieniami danych osób.  

Niektórzy chodzą do lasu, aby się wyciszyć, a inni, 

żeby zbierać grzyby, poziomki czy jagody. Jest wiele 

powodów, aby wybrać się w takie miejsce. Jednak 

niewiele osób myśli o ludziach, którzy chodzą do 

lasu po to, aby go usłyszeć, zobaczyć czy po prostu 

poczuć.  

Mgła ograniczająca widoczność, łyse drzewa oraz 

podłoże, na które składają się większe czy mniejsze 

kamyki, trochę suchej, trochę wilgotnej trawy 

i mech, który pnie się po drzewach.  

Takie miejsce wygląda trochę mrocznie, ale 

czasami trzeba się takim mrokiem otoczyć, aby 

uwolnić się od własnego. Dodatkowo kompletna 

cisza, która przytłacza niektórych swoim ciężarem. 

Dla niektórych w takim miejscu nie jest cicho, ale 

okropnie głośno. Nie jest to przyjemny, domowy 

gwar, tylko krzyk prosto z głębi człowieka. Bo 

w ciszy jest najwięcej krzyku. 

 



 

 

 

Zemsta jako lektura szkolna 
Uwaga! Poniższy tekst zawiera poglądy feministyczne! 

Podczas naszej edukacji czytamy wiele lektur. 

Jedne są bardziej, a inne mniej potrzebne  

w naszym późniejszym lub nawet teraźniejszym 

życiu. Lecz niektóre, tak jak Zemsta, po prostu 

nie są odpowiednio dopasowane do naszych 

upodobań, poglądów czy wieku, dlatego  

w tym tekście postaram się udowodnić,  

że dramat Fredry nie powinien być obowiązkową 

lekturą w szkole podstawowej.  

Jako typowy mól książkowy przeczytałam bardzo 

dużo książek i, co za tym idzie, nauczyłam się 

zauważać wartości oraz przekazy, których nie 

widać na pierwszy rzut oka. Jednakże, czytając 

Zemstę, nie umiałam ich dostrzec, a żeby to 

zrobić, musiałam czytać jeden fragment kilka 

razy. Jeżeli osoba, która nie ma zazwyczaj 

żadnego problemu z odczytaniem ukrytego 

przekazu w większości książek, miała z tym 

kłopot, to uczniowie, którzy nie czytają dużo lub 

po prostu nie lubią zagłębiać się w lekturę, nie 

będą mogli w pełni ocenić oraz zrozumieć 

utworu, który czytają. Oczywiście nie uważam, że 

Zemsta nie powinna funkcjonować jako lektura, 

ale był to pierwszy taki utwór, który trzeba było 

bardzo dokładanie analizować. Moim zdaniem 

warto byłoby stopniowo zadawać coraz 

trudniejsze lektury, a nie od razu wymuszać na 

uczniach taki przeskok. Pragnę też zauważyć, że 

ostatnią książką, którą mieliśmy przeczytać 

w  szkole, była Opowieść Wigilijna, w której tak 

naprawdę nie było czego analizować, ponieważ 

autor podał nam na tacy cały przekaz  

oraz wartości, którymi kierował się podczas 

pisania.  

Kolejnym argumentem przeciwko temu,  

żeby Zemsta była lekturą w szkole podstawowej, 

jest obraz kobiety w tej książce. Jak wiadomo, 

w naszym wieku mózg bardzo szybko przyswaja 

wszelkiego rodzaju informacje z otoczenia,  

a w tym przypadku także z książki, którą 

aktualnie czytamy. I w tym momencie jakiś 

chłopiec lub, co gorsza, dziewczynka, którzy 

jeszcze nie mają wyrobionej opinii o płci 

przeciwnej lub o samych sobie, przyswajają 

kompletnie błędne informacje z tej książki.  

W naszej lekturze występowały, z tego  

co zauważyłam, dwie żeńskie postacie. Jedną  

z nich była urocza, słodka, ale również naiwna  

i głupia Klara oraz teoretycznie miła, ale również 

naiwna Podstolina. Chłopiec, czytając, uczy się, 

że kobiety są naiwne oraz że łatwo można je 

wykorzystać. Natomiast dziewczynka, która 

będzie czytać Zemstę, będzie miała po prostu 

zaniżoną samoocenę, ponieważ będzie 

postrzegała siebie jako mało wartościową, 

naiwną osobę. Dodatkowo autor wyraził się 

ustami bohaterów bardzo sceptycznie o ważnej 

dla Klary zasadzie pozostania w tak zwanej 

czystości do ślubu, co dla niektórych jest ważne 

nie ze względu na naiwne przekonanie, że ich 

miłość będzie wyglądać jak ta w różnego rodzaju 

romansach, tylko przez wiarę lub przez obawę  

przed odrzuceniem bądź porzuceniem.   

Ważne jest także, że w tym utworze dużo 

mocniej były podkreślone wady kobiet niż 

mężczyzn, a jeżeli już Fredro pisał o ich zaletach, 

to odnosiły się one głównie do wyglądu, a tak 

zdecydowanie być nie powinno, ponieważ znowu 

to uczy, że u kobiet ważny jest głównie wygląd, 

co przecież nie jest prawdą.  

Podsumowując, uważam, że Zemsta nie jest złą 

książką, aczkolwiek sądzę, że powinna ona być 

obowiązkowa w liceum, kiedy mamy już lepszą 

znajomość książek oraz wyrobioną opinię na 

temat siebie i innych. Wydaje mi się, że jest pełna 

wartości, tylko najpierw przydałoby się nauczyć 

nas głębszego analizowania tekstów. 

Od nauczyciela:  

Wyjątkowa rozprawka – czy po niej 
zmienimy kanon szkolnych lektur? 



W świecie gier 
 

Autor wiersza Sim City, Paweł 
Lekszycki, urodził się w 1976 r. 
w  Katowicach, mieszka w Dąbrowie 
Górniczej. Jest współczesnym poetą, 
który publikował m.in. w „Opcjach”, 
„Fa-arcie”, „Kartkach”, „Frazie”, 
„Kwartalniku Artystycznym”.  Jest 
obecnie współredaktorem Magazy-
nu Internetowego „Kursywa”.  

Wiersz Sim City porusza 
współczesne tematy. Podmiotem 
lirycznym jest introwertyk uzależ-
niony od gier komputerowych. Nie 
znamy jego płci. Możemy domyślać 
się, że jest samotny, odcięty od świata zewnętrznego, buduje więc swój 
własny, w swoim pokoju. Tam jest „władcą”, „bogiem”. Ma wszystko pod kontrolą, bo jest wszystkim. 
Twierdzi, że nie boi się śmierci, „bo zna wszystkie kody na nieśmiertelność”. To zdanie sugeruje, że 
ucieka od rzeczywistości lub może nawet już nie wie, co nią jest. Chce być wielki, ale boi się 
prawdziwego życia, bo chce mieć wszystko pod kontrolą. To dają mu gry. Poczucie bezpieczeństwa.  

Słowo „enter” na końcu utworu przywodzi na myśl słowo „amen”. Podmiot liryczny chce podkreślić,  
że on tu jest panem. Nie ma nikogo ponad nim.   

Tak wielu tego typu ludzi spotykamy na co dzień. Zakompleksionych, smutnych, bojących się 
interakcji z innymi. Dlatego właśnie uciekają w świat gier. Tam są kimś. Nikt ich nie może upokorzyć 
ani skrzywdzić. W czasach pandemii, gdy wszyscy się izolujemy w naszych domach, łatwo i dobrze 
jest uciec w wirtualny świat. Żyć innym życiem, bez problemów obecnego świata. Rozumiem 
bohatera tego utworu. Sama nieraz uciekam. 

Od nauczyciela:  

Czasami, kiedy uczniowie pracują nad tekstem w podręczniku, 
powstaje coś znacznie ciekawszego niż prosta odpowiedź na kilka 
pytań. Tak jest z powyższą interpretacją wiersza, która sprawia, 
że tekst w książce ożywa i staje się tekstem o świecie, w którym 
żyją uczniowie, ważnym komentarzem osobistym 
i  pokoleniowym. Taki tekst ucznia daje nauczycielowi języka 
polskiego wiarę w sens własnej pracy – omawiania na lekcjach 
tych wszystkich wierszy, które uczniom tak często wydają się 
nudne, trudne, obce. 



   

  
 

 

Historia powstania gry  

Dawno dawno  temu, bo w 1989 roku, Satoshi Tajiri zaczął realizować swoje marzenie 

z dzieciństwa o grze, w której łapie się baśniowe stworki. Po kilku latach współpracy 

z  różnymi firmami powstała pierwsza gra z Pokemonami, czyli dość sympatycznymi 

stworkami obdarzonymi różnymi mocami i możliwościami.  

 

Dla młodszych i starszych                                                

Istnieje co najmniej kilkanaście gier o Pokemonach na konsolę i zaledwie kilka 

na  urządzenia mobilne, np. telefony. O ile gry na konsole nie pozwalają się poruszać 

i  wymagają siedzenia w jednym miejscu, o tyle PokemonGo zmusza użytkownika 

do  ciągłego ruchu. I to jest moim zdaniem największy walor tej gry. W dodatku można 

grać całą rodziną w czasie spaceru (na przykład mój kolega wciągnął najbliższych do gry 

i rodzice stali się lepsi od niego). Gra ćwiczy również koncentrację, uważność oraz 

podzielną uwagę, bo gramy na przykład na ulicy.  

 

Dlaczego warto?  

Poruszamy się w realnej przestrzeni i poznajemy nowych ludzi. Jeżeli gra większa 

liczba osób, jest jeszcze większa szansa na sukces w grze. Gram w PokemonGo już 

4 lata, więc wiem, co mówię. Gra mnie wciągnęła i nie mam zamiaru jej porzucić.  

 

Kilka ważnych miejsc  

Pokestop – miejsce, w którym kręci się 

specjalnym kółkiem i wypadają potrzebne 

przedmioty, można też użyć specjalnego 

przedmiotu o nazwie Lure Module, który 

zwabia pokemony.   

Gym – miejsce, w którym można zbić 

pokemony przeciwników lub postawić 

swojego pokemona. Istnieje też moment, 

kiedy gym zamienia się w miejsce, w którym 

jest raid. Wtedy kiedy z jaja wykluwają się 

pokemony o różnych mocach i można je zbić 

oraz złapać.  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


